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مقدمــه
«علوم اعصابشناختی به مطالعۀ همبستههای عصبی کارکردهای شناختی انسان میپردازد و در علوم شناختی ،بهعنوان یکی
از دانشهای نو ،نقش زیربنایی دارد .علوم و فناوریهای شناختی در دهههای اخیر ،همچون حوزهای میانرشتهای موردتوجه
اساتید رشتههای مختلف علوم پایه ،پزشکی ،مهندسی ،علوم اجتماعی و رفتاری ،هنر و علوم انسانی قرار گرفته است .درس
علوم اعصابشناختی در اغلب رشتههای زیرمجموعۀ علوم و فناوریهای شناختی ،یکی از دروس اصلی به شمار میآید.
بررسی این مطلب (علوم شناختی) ما را به دنیای ناشناختهای که در وجودمان نهفته؛ و به عمق کالم منسوب به امیرالمؤمنین
علی(علیهالسالم) و شناخت بزرگترین ودیعۀ الهی هدایت میکند که فرمود:
اتـزعـم آنک جـرم صـغـیـر
و انت الکتاب المبین الذی

و فیک انطوی العالم اال کبر
   

بـاحـرفـه یـظـهـر الـم ـضـم

آیا تو گمان میبری جسم کوچکی هستی ،در حالی که عالم بزرگتری در تو نهفته است و تو بهمثابه کتابی گویا هستی که با هر
حرف آن ،ناشناختهای آشکار میشود».
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امروزه از روشهای جدید برای انطباق ساختارهای معماری با نیازهای کاربران استفاده میشود .یکی از این روشها علوم
نوروساینس است که در چند دهۀ اخیر تأثیرات شگرفی در حوزههای گونا گون علمی داشته است .پیشرفتهای گستردۀ این
دانش ،زمینه را برای بهکارگیری آن و ارتباطش با دانش معماری فراهم ساخته است .با بهکارگیری این دانش در مطالعات
مغز کاربران فضاهای گونا گون شهری بررسی کرد.
معماری ،میتوان تأثیر ساختارهای معماری را بر فعالیتهای عصبی سیستم ِ
این مطالعات معماران را به درک وا کنشهای رفتاری ،روانشناختی و احساسی مشتریان در طراحی ساختمانها نیز هدایت
میکند.
کاربران فضاهای معمارانه ،محیطهای اطرافشان را از طریق ویژگیهایی که در آنها وجود دارد نیز شناسایی میکنند؛ مانند فرم،
رنگ ،تناسبات ،هندسه و  ...محیطهای پیرامونی سرشار از محرکهای بصری هستند ،گیرندههای بینایی اطالعات را دریافت
کرده و به سیستم عصبی منتقل میکنند .آنچه را که از محیط تبدیل به اطالعات معنایی میشوند نیز ادرا ک محیط نام دارد.
انسانها از طریق ادرا ک میتوانند با محیط اطراف خود در تعامل باشند .امروزه طراحان میکوشند فرایند طراحی را به گونهای
  -1دکتر سید کمال خرازی ،پژوهشكدۀ علوم شناختی
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پیش ببرند و به نتیجه برسانند که درک مناسب و خوبی از محیط برای کاربران فراهم آورند تا آنها با حضور در آن فضا حس
آرامش را درک کنند .از زاویۀ زیستشناختی ،ادرا ک محیط را میتوان تجاربی ذهنی از محیطی در نظر گرفت که شامل عناصر و
ً
اجزای گونا گون بوده و معموال ناشی از تحریک گیرندههای حسی بدن است« .این تحریکها بهوسیلۀ مکانیزمهایی بهصورت
فعالیتهای نورونی تبدیل شده و سپس به نواحی مرکزی نظام عصبی فرستاده میشوند تا در آنجا پردازش نورونی بیشتری بر
روی آنها صورت گیرد .این مرحله ،مرحلۀ نهایی از پردازش نورونی در مغز است که پایهگذار ادرا کات انسانها از محیطهای اطراف
میشود ]1[ ».اینجاست که نقش پراهمیت مغز و سیستم عصبی انسانها در فرایند ادرا ک محیط بازشناخته میشود.
با رشد سریع تکنولوژی و افزایش پژوهشها در این حوزه و گسترش روبهرشد نوروساینس ،گرایشی به نام معماری مبتنی بر علوم
مغز و اعصاب پدید آمده که به تأثیرات ساختارهای معماری بر سیستم عصبی انسانها و فعالیتهای مغزی پرداخته است.
معماری مبتنی بر علوم مغز و اعصاب ،ساختاری از دانش معماری و فعالیتهای مغزی را پدیدار میسازد .این دانش انسانها را
محور طراحی ساختارهای معماری قرار داده و بهدنبال طراحی فضاهایی با حدا کثر بازده و اثرات مثبت بر باشندگان فضاست.
در حقیقت نوروساینتیستها و معماران در مقیاس خرد بر تعامل میان کاربران و محیطهای پیرامونشان نیز تمرکز کردهاند.
«این دانش را میتوان وسیلهای بهمنظور مطالعۀ گفتوگوی میان تجربیات انسانی و طراحی فضاها به شمار آورد ]2[ ».با ظهور
حوزۀ نوروآرکیتکچر تا حدی میتوان محیطهای معمارانه را با قواعد و فا کتورهای نوروساینس تعریف کرد .پژوهشگران با برپایی
فضاهایی که خاطرات را تقویت میکنند و منجر به بهبود توانایی شناختی کاربران نیز میشوند و همچنین با تحریکات بجای ذهن
از استرس دوری میگزینند« ]3[.دانشمندان علوم اعصاب (نوروساینتیستها) معتقدند که ا گر از فرایندهای علمی برای مطالعۀ
مغز بهره جویند ،به دستاوردهای جدیدی از دانش خواهند رسید» [.]۴
«ا کتشافات اف .کیج 1و پیتر اریکسون 2نشان داد که ذهن انسان به محرکها پاسخ میدهد ،بنابراین چگونگی ساخت محیطها
بر فعالیت مغزی کاربران تأثیر میگذارد .عناصر مصنوعی یا ساختگی تأثیرات قابلتوجهی بر عملکرد و فعالیتهای مغزی و
سیستم عصبی انسانها دارند .در برخی موارد تأثیرات ممکن است مفید باشند؛ در حالی که در برخی دیگر فرم ،ترکیب و ساختار
ساختمانها ممکن است وا کنشهایی منفی را در برخی از سطوح مغز ایجاد کنند .همچنین طبق بیانات جان پی ابرهند 3در
سال  ۲۰۰۴محیطهای طراحیشدۀ خاص ،تکثیر سلولهای مغزی جدید را تشویق میکنند و گسترش میدهند .در سال ،۱۹۹۹
1-  F. Cage
2-  Peter Erikkson
3-  John P. Eberhard
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نانسی کانویشر 1و همکارانش مقالهای را در زمینۀ سلولهای عصبی به چاپ رساندند که زمینهساز پژوهش در حوزۀ ارتباطات مغز
با تجربههای معماری شد .در این مقاله مشخص شد که مناطق اطراف ناحیۀ هیپوکامپ ،بهطور قابلتوجهی بیشترین پاسخ را
به چشماندازها و عناصر محیطی میدهد .بر اساس بیانات کانویشر 2زمانی که انسانها ،مکانها و چشماندازهای پیچیدهتری را
میبینند ،ناحیۀ هیپوکامپ مغز آنها بهطور قابلتوجهی فعالتر میشود»]۴[ .
بهطور کلی هدف از برقراری ارتباط میان علوم مغز و اعصاب و معماری این است که با ایجاد تیمهای طراحی متشکل از معماران،
متخصصان علوم مغز و اعصاب ،روانشناسان و متخصصان طراحی منظر و  ...بتوان فضاهای داخلی و محیطهای پیرامونی
ساختمانها و بهطور کلی اجزای سازندۀ بناها را به گونهای طراحی کرد که سالمت عمومی را بهبود بخشند .با دستیابی به آ گاهی
بیشتر در زمینۀ ارتباط متقابل میان انسانها و محیطهای اطراف و بهکارگیری طراحانی آیندهنگر در حوزۀ معماری و روانشناسی
و علوم مغز و اعصاب میتوان به اهداف موردنظر نائل شد.
معماران بهمنظور طراحی محیطهایی سالم منطبق بر سالمت جسم و روان و ترجیحات کاربران نیاز به بهکارگیری اصول و
معیارهای علوم اعصاب در فرایند طراحیشان دارند  ]5[ .محیطهای فیزیکی اطراف میتوانند بر شناخت و درک انسانها،
توانایی آنها در حل مسائل و خلقوخوی آنها تأثیر بگذارند؛ زیرا میتوان از طریق پیشرفت علوم اعصاب ،توانایی درک دنیای
اطراف و جهتیابی در آن را افزایش داد ]6[ .درک درست از پشتیبانی سیستم عصبی انسانها میتواند به رفتارهای انسانها
در تعامل با محیط اطراف سمتوسو دهد .اهمیت این بخش به این دلیل است که «معماران برای اندیشیدن ،طراحی کردن،
ارائه دادن و حتی ایجاد تجربههای محیطی بر محرکهای بصری تکیه دارند .متخصصان علوم اعصاب با آزمایش محرکهای
بصری ،خواستههای احساسی و شناختی کاربران را در حوزۀ علوم اعصاب مطالعه میکنند .با استناد بر نتایج حاصل از این
آزمایشها« ،احساسات منفی ،ترس ،درد ،تشویش و نگرانی را بهراحتی با طراحی منطقی و فکرشده بهسوی حاالت مثبت سوق
میدهند .با تکیه بر این دانش میتوان راهها و چرایی تأثیراتی را که بهواسطۀ اثرات ناشی از تعامالت میان اجزای معماری محیط
و سیستم عصبی انسانها شکل میگیرد ،روشن نمود» [ .]7با توجه به دستاوردهای حاصل از این دانش و فرایندهای پیچیده
و فعالیتهای عصبی مغز میتوان به ساختار معماری مناسبی در جهت ایجاد حسی خوشایند در کاربران محیط دست یافت.

1-  Nancy  Kanwisher
2-  Kanwisher
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ادرا ک مغز
در سطح تجربیات معماری ،یا بهطور مشخصتر ،وا کنش انسان به درک محیط معماری ،واضح است که «فضا مهم است».
ویژگیهای فضا ،از شکل ،رنگ ،شرایط گرمایی ،نور (هم طبیعی و هم مصنوعی) و صدا توسط دستگاههای حسی ما تشخیص
داده میشوند و از طریق تاالموس و میان مغز پردازش شده و به قشر مخ ارسال میشوند تا به شیوهای آ گاهانه تشخیص داده
شوند .تمامی اینها در چند میکروثانیه رخ میدهد.
ً
معمار ،فرانک پیترز ،میگوید« :ا گر ما واقعا میدانستیم که زمانی که انسان فضا را تجربه میکند چه اتفاقی میافتد ،و ا گر
میدانستیم که چرا آنها این تجربیات را دارند ،آنگاه (بهعنوان معمار) میتوانستیم با پایگاه معلومات غنیتر ،این طراحی را بررسی
ً
کرده و در سطح دیگری خالق باشیم و چیزی را طراحی کنیم که واقعا عملکرد خوبی داشته باشد .در حال حاضر ،ما اشتباهات
زیادی مرتکب میشویم».
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دانش علوم اعصاب یا نوروساینس 1دانش مطالعۀ سامانۀ عصبی است .این دانش زیرشاخهای چندرشتهای از زیستشناسی
است که با بهرهگیری از فیزیولوژی ،آناتومی ،زیستشناسی تکاملی و زیستشناسی سلولی و مولکولی ،مدلسازی ریاضی و
روانشناسی به درک ویژگیهای نورونها و مدارهای عصبی میپردازد .بهطور سنتی علوم اعصاب یکی از زیرشاخههای پزشکی
و زیستشناسی و داروسازی شناخته میشود .این دانش ،ا کنون دانشی میانرشتهای است و در واقع با دیگر رشتههای دانش
مانند مهندسی (که در این کتاب به رشتۀ معماری خواهیم پرداخت) ،زبانشناسی ،ریاضی ،پزشکی ،روانشناسی ،فیزیک و
فلسفه همکاری دارد.
علوم اعصاب ،مطالعۀ سیستم اعصاب است .گاهی بهغلط واژۀ نوروبیولوژی بـهجـای نوروسـاینس اسـتفاده میشود .نوروبیولوژی
ً
اختصاصا به بیولوژی سیستم اعصاب اشاره دارد؛ در حالی که نوروساینس به تمام علوم سیستم اعصاب اشاره میکند .تحقیقات
نشان دادهاند که اولین بار یونانیـان باستان بر روی سیستم اعصاب مطالعه کردند.
دانشمند علوم اعصاب ،دانشمندی بینرشتهای است که با رشتههای دیگری مانند ریاضیات ،زبانشناسی ،مهندسی ،کامپیوتر،
شیمی ،فلسفه ،روانشناسی و پزشکی تعامل نزدیکی دارد .دانشمندان علوم اعصاب عوامل سلولی ،عملکردی ،رفتاری ،تکاملی،
محاسباتی ،مولکولی و پزشکی سیستم عصبی را مطالعه میکنند .زمینههای تحقیقاتی گونا گونی وجود دارد که روی جنبههای
مختلف تمرکز داشته ولی اغلب با یکدیگر همپوشانی دارند .در دهههای اخیر ،دانشمندان علوم اعصاب ا کتشافات بسیاری راجع
به نورون ،مغز و سیستم عصبی مرکزی داشتهاند.
مصریان باستان تصور میکردند که جایگاه هوش در قلب است .بهدلیل این اعتقاد ،در پی فرایند مومیایی کردن ،آنها مغز را از بدن
خارج و قلب را در جای خود باقی میگذاشتند .یونانیان باستان نخستین کسانی بودند که به مطالعۀ مغز پرداختند .آنها سعی
کردند نقش مغز و چگونگی کارکرد آن را بفهمند و اختالالت عصبی را توضیح دهند .بر اساس مقالهای در «،»Scientific American
ارسطو ،فیلسوف یونانی ،نظریهای داشت مبنی بر اینکه مغز یک مکانیسم خنککنندۀ خون بوده است.
یکی از گرایشهای اصلی در حوزۀ علوم شناختی ،روانشناسی شناختی 2است .روانشناسی شناختی ،در واقع شاخهای از
روانشناسی و علوم شناختی است که به مطالعۀ فرایندهای ذهنی ،شامل چگونگی تفکر ،درک ،یادآوری و یادگیری در افراد
1-  Neuroscience
2-  Cognitive Psychology
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میپردازد .روانشناسی شناختی بهعنوان بخشی از حوزۀ وسیعتر و گستردهتر علم شناخت ،با سایر حوزهها نظیر علم اعصاب،
فلسفه و زبانشناسی ارتباط دارد .روانشناسی شناختی به بررسی فرایندهای درونی ذهن از قبیل حل مسئله ،حافظه ،ادرا ک،
شناخت ،زبان و تصمیمگیری میپردازد .تا دهۀ  ،۱۹۵۰رفتارگرایی مهمترین مکتب فکری در حوزۀ روانشناسی بود .بین ۱۹۵۰
تا  ۱۹۷۰رفتهرفته این موج تغییر جهت داد و تمرکز بر روی موضوعاتی مانند توجه ،حافظه و حل مسئله قرار گرفت .در این دوره
ً
که غالبا از آن بهعنوان «انقالب شناختی» نام برده میشود ،پژوهشهای قابلمالحظهای در زمینۀ مدل پردازش و روشهای
تحقیقات شناختی صورت گرفت و برای نخستین بار عبارت «روانشناسی شناختی» به کار رفت.
در سالهای اخیر علوم شناختی وارد عرصۀ درمان نیز شده است .علوم شناختی در زمینههای مداخلۀ تشخیصی و درمانی ،هوش
مصنوعی ،تقویت شناختی ،تشخیص ،آموزشوپرورش شناختی ،رباتها ،بازیهای رایانهای ،رواندرمانی شناختی ،شناخت
اجتماعی ،روانشناسی سیاسی ،روانشناسی تحلیل اطالعات و رسانههای گروهی روانشناسی تغییر ذهن ،علوم دفاع شناختی،
اقتصاد شناختی و مهندسی شناختی کاربرد دارد   .آن بخش از علوم شناختی را که به مداخله و تقویت تواناییهای شناختی
میپردازد ،به اصطالح توانبخشی شناختی مینامند .در واقع ،توانبخشی شناختی از مجموعه برنامههای هدفمندی تشکیل
شده که با هدف ترمیم یا ارتقای کارکردهای شناختی استفاده میشوند .ترمیم  1در اختالالت شناختی برای افرادی که به اختالل
شناختی یا رفتاری مبتال هستند و ارتقا  2برای تقویت کارکردهای شناختی در افراد که نیازهای تحصیلی یا حرفهای خاص دارند،
مطرح است.
مغز ،بهتنهایی ارگان پیچیدهای است که تمامی ادرا کات حسی ،عقلی ،عاطفی و شهودی در آن صورت میپذیرد .پژوهشگران
آ کادمی علوم مغز و اعصاب برای معماری در آمریکا 3پژوهشهایی را به انجام رسانده و اعالم کردهاند که محیط و معماری بر مغز و
اعصاب انسان تأثیرگذار است .در گذشته تصور میشد که مغز به گونهای تغییرناپذیر عصبکشی شده است ،اما ثابت شده محیط
اطراف ما میتواند کارکرد سلولهای مغز را مدوله کند؛ و در نهایت ساختار مغز میتواند در محیط تغییر یابد و در نتیجۀ تغییرات
مغز در محیط ،رفتار ما نیز تغییر مییابد .این کار از طریق محرکهای درونی یا بیرونی آغاز میشود ،بنابراین محیط غنی میتواند
در مغز در حال رشد تغییرات فیزیکی ایجاد کند.
1-  remediation
2-  Promotion
3-  ANFA
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در اواخر دهۀ  ۱۹۸۰پس از اختراع میکروسکوپ و کشف تکنیکهای رنگآمیزی توسط گلژی ،مطالعـات مغزی پیچیدهتر شد.
استفاده از این تکنیک توسط رامون کاجال منجر به شکلگیری نظریۀ نـورون گردید .واحد عملکردی مغز سلول عصبی است .به
همین خاطر گلژی و رامون کاجال موفق به کسـب جایزۀ نوبل فیزیولوژی در سال  ۱۹۰۶شدند .در اواخر قرن نوزده امیل ریموند،
جوهانس پیتر مولر و ِهرمان ُون ِه ُ
لمهولتز به اثبات رساندند که نورونها تحریکپذیری الکتریکی دارند و فعالیت آنها میتواند بر
سلولهای عصبی مجاورشان تأثیرگذار باشد .همزمان با این مطالعـات ،مطالعـات پـائول بروکـا در بیماران دارای ضایعۀ مغزی
ژوزف گال بود
بیانگر این بود که نواحی خاصی از مغز مسئول عملکرد ویژهای هستند .در همین زمان یافتههای بروکا مؤید تئوری ِ
که عملکردهـای روانـی ویـژه ،محل مشخصی در قشر مغز دارند و این نظریه توسط یافتههای جـان هـا گلینز جکسـون موردتأیید

قرار گرفت .کارل ورنیکه بعدها نقش نواحی خاصی از مغز را برای زبان مشخص کرد .امـروزه هنوز از نقشۀ برودمن برای تعاریف
آناتومیکال استفاده میشود .در سـال  ۱۹۶۲هـوجکین و هوکسلی یک مدل ریاضی برای انتقال سیگنال الکتریکـی ،پتانسـیل عمـل
و انتقـال آن در نـورون آ کسون غولپیکر اسکوئید ارائه کردند که معروف به مدل هـوجکین-هوکسـلی اسـت.
در اوایـل سال  ۱۹۶۶اریک کندل و ِجیمز شوارتز آنالیز بیوشیمیایی تغیرات نورونی مرتبط با یادگیری و حافظـه را بررسی کردند .علوم
اعصاب مدرن را میتوان به شاخههای زیادی تقسیم کرد کـه در ادامه به آن اشاره میکنیم.

بعضی از شاخههای اصلی علوم اعصاب میتواند بهطور کلی در رشتههای زیر طبقهبندی شود:
•علوم اعصاب عواطف  :1به تحقیق دربارۀ چگونگی عملکرد اعصاب در ارتباط با هیجانات میپردازد.
•علوم اعصاب رفتاری :2به مطالعۀ تأثیر مغز بر رفتار فرد میپردازد .کاربرد اصول زیستشناسی در مطالعۀ مکانیسمهای ژنتیکی،
فیزیولوژیکی و تکاملی رفتار در انسان و حیوانات.
•علوم اعصاب بالینی  :3متخصصان پزشکی مانند متخصصان مغز و اعصاب و روانپزشکان ،بر مبنای یافتههای علوم اعصاب
پایه ،به اختالالت سیستم عصبی را برای پیدا کردن راههای درمان و پیشگیری از آنها بررسی میکنند .شامل تخصصهایی
نظیر نورولوژی و روانپزشکی است.
1-  Affective neuroscience
2-  Behavioral neuroscience
3-  Clinical neuroscience
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•علوم اعصابشناختی :1این رشته چگونگی تشکیل و کنترل افکار را از سوی مغز بررسی میکند و نگاهی به عوامل عصبی
زمینهساز در این فرایندها دارد .در خالل تحقیق ،دانشمندان فعالیت مغز را هنگام انجام کار توسط افراد ،اندازه میگیرند .این
شاخه ،علوم اعصاب را با علوم شناختی ،روانشناسی و روانپزشکی ترکیب میکند .مطالعۀ سوبستراهای بیولوژیکی شناخت
با تأ کید بر پردازش ذهنی.
•علوم اعصاب محاسباتی :2دانشمندان میکوشند که بفهمند مغزها چگونه محاسبه میکنند .آنها از کامپیوترها برای شبیهسازی
و مدلسازی عملکردهای مغز استفاده میکنند و با اعمال تکنیکهای ریاضیات ،فیزیک و دیگر رشتههای محاسباتی به
مطالعۀ عملکرد مغز میپردازند .مطالعۀ مغز از دیدگاه پردازش اطالعات یا استفاده از تحریکات کامپیوتری یا مدلهای فرضی
برای ارزیابی عملکرد دستگاه عصبی.
•علوم اعصاب فرهنگی :3این رشته به تعامل بین عوامل فرهنگی با فرایندهای عصبی ،ژنتیکی و روانشناختی نگاه میکند.
این رشته ،جدید بوده و ممکن است به توضیح تنوع در معیارهای سالمت بین افراد مختلف کمک کند .یافتهها همچنین
ممکن است برای احتراز از دخالت داشتن متغیرهای فرهنگی هنگام طرح آزمایشها به دانشمندان کمک کنند .مطالعۀ اینکه
ارزشهای فرهنگی ،بهبود مهارتها و عقاید چگونه توسط ذهن ،مغز و ژنها شکل میگیرند.
•علوم اعصاب رشد و نمو :4این مورد به چگونگی رشد و تغییر مغز و سیستم عصبی از دورۀ جنینی تا بلوغ نگاه میکند .اطالعات
گردآوریشده به دانشمندان کمک میکند تا بیشتر دربارۀ چگونگی رشد و نمو سیستمهای عصبی بفهمند .این مورد آنها را
به توصیف و فهم طیف وسیعی از اختالالت رشدی قادر میسازد .همچنین نشانههایی را دربارۀ چگونگی و زمان دوبارۀ تولید
بافتهای عصبی ارائه میدهند.
•علوم اعصاب سلولی و مولکولی :5دانشمندانی که به نقش مولکولها ،ژنها و پروتئینهای منفرد در عملکرد اعصاب و سیستم
عصبی در سطح سلولی و مولکولی توجه میکنند .شاخهای از علم اعصاب که بیولوژی سیستم عصبی را با استفاده از روشهای
مولکولی و ژنتیکی و تکنیکهای مرتبط مطالعه میکند.
1-  Cognitive neuroscience
2-  Computational neuroscience
3-  Cultural neuroscience
4-  Developmental neuroscience
5-  Molecular and cellular neuroscience
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•مهندسی عصب :1این محققان از تکنیکهای مهندسی برای درک بهتر ،جایگزینی ،تعمیر یا بهبود سیستمهای عصبی
استفاده میکنند.
•تصویربرداری عصبی :2این رشته شاخهای از تصویربرداری پزشکی است که روی مغز تمرکز دارد .تصویربرداری عصبی برای
تشخیص بیماری و ارزیابی سالمت مغز استفاده میشود .این رشته میتواند در مطالعۀ مغز ،چگونگی کارکرد آن و چگونگی
تأثیرگذاری فعالیتهای مختلف بر مغز مفید باشد.
•عصب-اطالعات :این رشته همکاری بین دانشمندان کامپیوتر و دانشمندان علوم اعصاب را در بر دارد .متخصصان راههای
مؤثر را برای جمعآوری ،تجزیهوتحلیل ،اشترا کگذاری و انتشار دادهها ایجاد میکنند.
•عصب-زبانشناسی :3متخصصان این رشته تحقیق میکنند که مغز چگونه ما را قادر به به دست آوردن ،ذخیره کردن ،فهمیدن
و بیان زبانی میکند .این مورد به گفتاردرمانگرها کمک میکند برای کمک به بچههایی که مشکالت گفتاری دارند یا افرادی که
ً
آرزو دارند گفتارشان را (بعد از مثال یک سکتۀ مغزی) دوباره به دست آورند ،استراتژیهایی را ایجاد کنند .مطالعۀ قسمتهایی
از مغز که در ارتباط با درک مطلب ،ایجاد و ا کتساب زبان در انسان است.
• فیزیولوژی اعصاب :4این رشته به چگونگی ارتباط مغز و کارکردهایش با قسمتهای مختلف بدن و نقش سیستم عصبی ،از
سطح زیرسلولی تا کل بدن ،نگاه میکند .به دانشمندان کمک میکند که بفهمند افکار انسان چگونه کار میکند و بینشی را
درمورد اختالالت مربوط به سیستم عصبی به وجود میآورند.

علوم شناختی و مفهوم آن
به مطالعۀ علمی و بینرشتهای ذهن و فرایندهای آن ،علوم شناختی 5اطالق میشود .این شاخه از علم ،به بررسی ماهیت،
وظایف و کارکردهای شناخت (با در نظر گرفتن معانی گستردۀ آن) میپردازد .محققانی که در زمینۀ علوم شناختی فعالیت
میکنند ،با تمرکز بر روی نحوۀ نمایش ،پردازش و انتقال اطالعات توسط سیستم عصبی به مطالعۀ هوش و رفتار انسان میپردازند.
1-  Neuroengineering
2-  Neuroimaging
3-  Neurolinguistics
4-  Neurophysiology
5-  Cognitive science
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بخشهای ذهنی که برای محققان این حوزه اهمیت دارند شامل زبان ،ادرا ک ،حافظه ،توجه ،خرد و احساسات است .برای درک
این بخشهای ذهنی ،دانشمندان علوم شناختی از زمینههای علمی مانند زبانشناسی ،روانشناسی ،هوش مصنوعی ،فلسفه،
علوم اعصاب و انسانشناسی کمک میگیرند .تحلیلهای متداول در علوم شناختی به سطوح مختلفی از سازمان ،از یادگیری و
تصمیمگیری تا منطق و برنامهریزی ،از مدارهای عصبی تا ساختار پیمانهای مغز ،گسترش مییابد .مفهوم اساسی علوم شناختی
این است که «میتوان بهوسیلۀ شناخت ساختارهای نماینده در ذهن انسان و فرایندهای محاسباتی که بر روی این ساختارها
عمل میکنند ،به بهترین شکل ممکن فرایند اندیشیدن را درک کرد .علوم شناختی در دهۀ پنجاه میالدی بهصورت یک جنبش
روشنفکری آغاز شد که اغلب به نام «انقالب شناختی» از آن یاد میشود.
ً
هدف از این علم این است که اوال قابلیتهای شناختی که در موجودات زنده وجود دارد ،به شکل علمی تعریف و تدوین شود؛ و
بعد مکانیسمهایی که در مغز باعث ایجاد چنین قابلیتهایی بودهاند ،شناسایی شوند .وقتی این مکانیسمها شناخته شدند به
زبان ریاضی ترجمه و بهشکل کمی مشخص میشوند و سپس این ّکمیات را در ماشین مدلسازی و در ابزار صنعتی مثل رباتها
پیادهسازی میکنند .با توجه به کارهایی که در این حوزه از علم انجام میشود ،میتوان فهمید که زنجیرهای از علوم مختلف در
آن دخیلند تا مکانیسمهای نورونی را مطالعه کنند.
رشد انفجاری این علم در بیست سال اخیر ،حتی از رشد سریع علم فیزیک هم چشمگیرتر بوده است؛ بهطوری که نرخ رشد
تولیدات علمی در این رشته از نرخ رشد تولیدات در رشتۀ فیزیک در یک قرن قبل بیشتر بوده و سریعترین رشد را به خود اختصاص
داده است .البته این مسئله دلیل واضحی دارد که به پیشرفتهای فناوری و بهخصوص استفاده از انواع روشهای غیرتهاجمی
برای بررسی مغز انسان و روشهای تهاجمی برای مغز نخستیان غیرانسان مثل میمون رسوس برمیگردد.
علوم شناختی پروژهای در حال پیشرفت است که از دهۀ  ۱۹۵۰میالدی آغاز شده و نام «علوم شناختی» در سال  ۱۹۷۳به آن داده
شده است .این شاخه از علم هنوز در ابتدای راه است و افقهای بسیاری برای گسترش و پژوهش دارد .علوم شناختی یک «علم»
است و بنابراین با روشها و معیارهای علمی سروکار دارد .مهمترین اصل این علم آن است که «ذهن را میتوان بهطور علمی
فهمید» .همین امر سبب میشود که علوم شناختی ،رویکردی مادیگرایانه(  1مانند فیزیک ،شیمی ،گیاهشناسی و…) به ذهن
باشد.
1-  Materialism

 لصففات و یسانشباصعا مولع ؛  1لصف

23

تاریخچۀ علوم شناختی
علوم شناختی در دهۀ پنجاه میالدی بهصورت جنبشی روشنفکری آغاز شد که اغلب به نام «انقالب شناختی» از آن یاد میشود.
علوم شناختی تاریخچهای طوالنی دارد که به متون فلسفۀ یونان باستان (مانند منون افالطون یا دربارۀ نفس ارسطو) باز میگردد
و همچنین شامل نویسندگانی چون دکارت ،دیوید هیوم ،کانت ،باروخ اسپینوزا ،نیکوال مالبرانش ،پیر کابانیس ،الیبنیتز و جان
ال ک است .این نویسندگان کمک زیادی به کشف فلسفی ذهن کردند و این کار در نهایت منجر به توسعۀ علم روانشناسی شد،
اما آنها با مجموعه ابزار و مفهومهای پایهای متفاوتی نسبت به آنچه دانشمندان علوم شناختی در اختیار دارند ،کار میکردند.
فرهنگ مدرن علوم شناختی را میتوان به دانشمندان سایبرنتیک اولیه ،مانند والتر مک کولوک و والتر پیتس در دهههای ۱۹۳۰
و  ۱۹۴۰ میالدی مرتبط دانست .آنها تالش کردند مبانی سازماندهندۀ ذهن را درک کنند .مک کولوک و پیتس اولین مدلهای
محاسباتی الهامگرفتهشده از ساختار بیولوژیکی شبکههای عصبی را ابداع کردند؛ چیزی که امروزه به آن شبکههای عصبی
مصنوعی اطالق میشود.
یکی دیگر از نوآوریها ،توسعۀ نظریه محاسبات و کامپیوترهای دیجیتالی در دهههای  ۱۹۴۰و  ۱۹۵۰میالدی بود .کرت گودل ،آلونزو
چرچ ،آلن تورینگ و جان فون نیومن نقش کلیدی در این موضوع داشتند .کامپیوتر مدرن ،یا ماشین فون نیومن بعدها نقش
اصلی را در علوم شناختی ،هم بهعنوان استعارهای از ذهن و هم بهعنوان ابزاری برای بررسی ،بازی کرد.
اولین مورد از انجام آزمایشهای علوم شناختی در یک مؤسسۀ آ کادمیک ،در دانشکدۀ کسبوکار دانشگاه  MITانجام گرفت .این
کار توسط جوزف کارل لیکالیدر که در دپارتمان روانشناسی اجتماعی کار میکرد و آزمایشهایی را بر روی حافظههای کامپیوتری،
بهعنوان مدلهایی از شناخت انسان انجام میداد ،صورت گرفت.
در سال  ،۱۹۵۹نوآم چامسکی نقد تندی بر کتاب رفتار کالمی نوشتۀ بی اف اسکینر منتشر کرد .در آن زمان ،الگوی رفتارگرایانۀ
اسکینر رشتۀ روانشناسی را در آمریکا تحت سلطۀ خود در آورده بود .بیشتر روانشناسها بر روی روابط کارکردی بین عامل محرک
و پاسخ ،بدون در نظر گرفتن تصورات داخلی ،تمرکز میکردند .چامسکی اعتقاد داشت برای توضیح زبان ،ما به نظریهای مانند
دستور زبان زایشی نیاز داریم که نهتنها تصورات داخلی را نیز در نظر بگیرد ،بلکه ترتیب موجود در آنها را نیز توصیف کند.
واژۀ شناختی اولین بار توسط کریستوفر النگت هیگینز در سال  ۱۹۷۳و در تفسیر خود از گزارش الیت هیل ،که به بررسی وضعیت
هوش مصنوعی د ر آن زمان میپرداخت ،استفاده شد .در همان دهه ،ژورنال علمی « »Cognitive Scienceو انجمن علوم شناختی
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شکل گرفتند .جلسۀ تشکیل انجمن علوم شناختی در سال  ۱۹۷۹و در دانشگاه کالیفرنیا ،سندیگو برگزار و منجر به دیده شدن
علوم شناختی در مقیاس بینالمللی شد .در سال  ،۱۹۷۲کالج همپشایر اولین برنامۀ کارشناسی را در علوم شناختی با هدایت نیل
استیلینگز ارائه داد .در سال  ،۱۹۸۲با کمک پروفسور استیلینگز ،کالج واسر به اولین مؤسسهای در دنیا تبدیل شد که مدرک دورۀ
کارشناسی را در علوم شناختی به دانشجویان اهدا میکرد .در سال  ،۱۹۸۶اولین دپارتمان علوم شناختی در جهان در دانشگاه
کالیفرنیا ،سندیگو تأسیس شد.
در دهۀ  ۱۹۷۰و اوایل دهۀ  ،۱۹۸۰با افزایش دسترسی به کامپیوترها ،تحقیق در زمینۀ هوش مصنوعی نیز گسترش پیدا کرد.
محققانی مانند ماروین مینسکی ،برنامههای کامپیوتری به زبانهایی مانند « »LISPنوشتند تا بهصورت رسمی ،قدمهایی را
که نوع بشر ،برای مثال در تصمیمگیری یا حل مسائل ،پشت سر میگذارد ،توصیف کنند تا از این طریق بتوانند فکر انسان را بهتر
درک کنند .انگیزۀ دیگر آنها ،امید به ساخت ذهنهای مصنوعی بود .به این رویکرد ،هوش مصنوعی نشانهای (  )Symbolic AI
گفته میشود.
بهتدریج ،محدودیتهای برنامۀ تحقیقاتی هوش مصنوعی نشانهای نمایان شد .برای مثال ،فهرست کردن دانش انسان بهصورت
جامع بهشکلی که توسط یک برنامۀ کامپیوتری نشانهای قابلاستفاده باشد ،غیرواقعی به نظر میرسید .در اواخر دهۀ هشتاد و
نود میالدی ،شبکههای عصبی و اتصالگرایی بهعنوان الگوهای تحقیق ظهور کردند .از این منظر که به جیمز مک کلیلند و دیوید
رومل هارت نسبت داده میشود ،ذهن را میتوان بهعنوان مجموعهای از اتصاالت پیچیده که بهصورت شبکهای الیهای نمایش
داده میشوند ،توصیف کرد .منتقدان معتقدند پدیدههایی وجود دارند که توسط مدلهای نشانهای بهتر توصیف میشوند
ً
و مدلهای اتصالگرا اغلب به حدی پیچیده هستند که قدرت توضیحی کمی دارند .اخیرا مدلهای نشانهای و اتصالگرا با
یکدیگر ترکیب شدهاند؛ بهطوری که میتوان از هر دو نوع بیان استفاده کرد .هر دو نوع رویکرد نشانهای و اتصالگرا برای بررسی
فرضیهها و رویکردهای مختلف ،بهمنظور درک جنبههایی از شناخت و کارکردهای سطح پایینتر مغز مفید بودهاند ،اما هیچکدام
از آنها از نظر بیولوژیکی به واقعیت نزدیک نیستند و در نتیجه ،از نظر علوم اعصاب هیچکدام قابلاطمینان نیستند .اتصالگرایی
بهصورت محاسباتی در کشف نحوه ایجاد شناخت در توسعه مدلها و در مغز انسان ،مفید بوده است و راهکار متفاوتی را نسبت
به رویکردهای مخصوص به حوزه یا رویکردهای عمومی در اختیار میگذارد .برای مثال ،دانشمندانی مانند جف ِالمن ،لیز بیتس،
آنت کارمیلوف-اسمیت نشان دادهاند که شبکههای مغز از تعامل پویا بین آنها و ورودیهای محیطی ناشی میشوند.
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مبانی علوم شناختی
سطوح تحلیل
اصل کلیدی علوم شناختی این است که درک کامل ذهن یا مغز ،تنها از طریق مطالعه یک سطح امکان پذیر نیست .مثالی در
این زمینه ،مشکل در فراموش کردن یک شماره تلفن و به یاد آوردن آن در زمان دیگری است .یک رویکرد برای درک این فرایند،
مطالعه رفتار از طریق مشاهده مستقیم ،یا به عبارتی دیگر ،مشاهده طبیعی است .میتوان به یک شخص شماره تلفنی را داد و
از او خواست تا پس از گذشت یک بازه زمانی ،آن را به خاطر بیاورد .به این ترتیب میتوان دقت جواب را اندازهگیری کرد .رویکرد
دیگر برای اندازهگیری توانایی شناختی ،مطالعه آتش نورونها(فعال شدن نورونها در اثر رسیدن عامل محرک به مقدار آستانه)،
در زمانی است که شخص در حال تالش برای به خاطر آوردن شماره تلفن است .هیچکدام از این دو آزمایش بهتنهایی نمیتواند
فرایند به خاطر آوردن شماره تلفن توسط شخص را توجیه کند .حتی ا گر تکنولوژی نقشه برداری و مشخص کردن همه نورونهای
مغز بهصورت آنی نیز در اختیار ما باشد و زمان آتش کردن هر نورون نیز معلوم باشد ،باز هم دانستن اینکه چگونه آتش کردن آرایش
مشخصی از نورونها منجر به ایجاد رفتار مشاهده شده میشود ،غیر ممکن خواهد بود .بنابراین ،درک اینکه چگونه این دو سطح
به یکدیگر مرتبط هستند ،اجباری است .در کتاب «تجسم ذهن :علوم شناختی و تجربه انسان» گفته شده« :علوم جدید ذهن
باید افقهای خود را گسترش دهند تا بتوانند هم تجارب انسانی و هم امکان دگرگونی که بهصورت ذاتی درمورد تجارب انسانی
وجود دارد را در بر بگیرند» .این کار را میتوان از طریق سطح بندی کاربردی این فرایند انجام داد .مطالعه یک پدیده خاص از
منظر چند سطح مختلف ،به ما در درک بهتر فرایندهایی که در مغز اتفاق میافتند و موجب نمود یک رفتار مشخص میشوند
کمک میکند .دیوید مار ،عصبشناس بریتانیایی ،سه سطح تحلیل معروف خود را به این صورت معرفی کرد:
1 -1نظریه محاسباتی ذهن :مشخص کردن اهداف محاسبات
2 -2نمایش و الگوریتمها  :ارائه نمایشی از دادههای ورودی و خروجی و الگوریتمهایی که باعث تبدیل ورودی به خروجی میشوند
3 -3پیادهسازی سختافزاری  :چگونه الگوریتم و نمایش دادهها از نظر فیزیکی تحقق مییابند

26

دانش علوم اعصاب در معماری

ماهیت بینرشتهای
علوم شناختی زمینهای بینرشتهای است که محققان مختلف از رشتههای مختلف مانند روانشناسی ،علوماعصاب،
زبانشناسی ،فلسفۀ ذهن ،علوم کامپیوتر ،انسانشناسی ،جامعهشناسی و زیستشناسی در آن فعالیت میکنند .دانشمندان
علوم شناختی به امید درک ذهن و تعامالت آن با جهان اطراف ،مشابه کاری که سایر علوم انجام میدهند ،با یکدیگر همکاری
میکنند .این زمینۀ علمی خود را با علوم فیزیکی سازگار میداند و از روش علمی به همراه شبیهسازی یا مدلسازی استفاده
میکند و اغلب خروجی مدلها را با جنبههای مختلفی از شناخت انسان مقایسه میکند .مشابه روانشناسی ،در زمینه اینکه
آیا یک علم یکپارچه به نام علم شناخت وجود دارد یا خیر ،تردیدهایی وجود دارد .این امر موجب شده تا برخی محققان ترجیح
دهند از واژۀ علوم شناختی استفاده کنند.
بسیاری از اشخاصی که خود را متخصص علوم رفتاری میدانند (اما نه همه آنها) به ذهن انسان با رویکرد کارکردگرایی نگاه
میکنند .منظور از رویکرد کارکردگرایی این دیدگاه است که حالتها و فرایندهای ذهنی باید از طریق کارکردشان تشریح شوند .بنا
بر نظریه تحققپذیری چندگانه ،یکی از علتهای رویکرد کارکردگرایی ،حتی میتوان داشتن شناخت را به سیستمهای غیر انسانی
مانند رباتها یا کامپیوترها نیز نسبت داد.

تصویر  -۱زمینههای علمی که موجب تولد علوم شناختی شدند شامل :زبانشناسی ،علوم اعصاب ،هوش مصنوعی ،فلسفه ،انسانشناسی و روانشناسی
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واژۀ علوم شناختی
واژۀ شناختی ( )Cognitiveدر علوم شناختی برای هر نوع عملیات یا ساختار ذهنی استفاده میشود که بتوان آن را بهصورت دقیق
مطالعه کرد .این مفهومسازی بسیار گسترده است و نباید با واژۀ شناختی ،که در برخی رسوم فلسفۀ تحلیلی استفاده میشود و
در آن منظور از شناختی ،قوانین رسمی و معناشناسی شرط حقیقی است اشتباه شود.
اولین معانی ثبتشده برای واژۀ شناختی در فرهنگ لغت انگلیسی آ کسفورد ،آن را بهصورت مربوط به عمل یا فرایند دانستن
توصیف میکنند .اولین ورودی ثبتشده مربوط به سال  ،۱۵۸۶نشان میدهد که این واژه زمانی در زمینۀ بحثهای مربوط به
نظریات افالطونی دانش استفاده میشد .با وجود این ،بسیاری از افرادی که در زمینۀ علوم شناختی فعالیت میکنند ،باور ندارند
که زمینۀ آنها ،مطالعۀ چیزی با قطعیت باشد؛ مشابه دانشی که افالطون به دنبال آن بود.

رابطۀ نوروفیدبک با علوم شناختی
نوروفیدبک که امروزه یکی از روشهای محبوب برای شناخت ذهنی در حاالت رفتاری انسان است ،نیز برگرفته از این رشته بوده
و با آن ارتباط تنگاتنگ و نزدیکی دارد.
در واقع در روش نوروفیدبک که برگرفته از شاخههای نوروساینس و علوم اعصاب است تالش میکند تا نقشههای ذهنی بیمار را بر
روی کامپیوتر نمایش دهد و این مهم از طریق اتصال الکترودهای به مغز انسان متصل میشود و در واقع افراد در این حالت امواج
مغزی مختلف خود اعم از بتا گاما دلتا آلفا را به نمایش گذاشته که هرکدام از آنها و سطح هرکدام از آنها میتواند نمایشدهندۀ
حالت خاصی از احساسات انسانی مانند ترس آرامش اضطراب و استرس و نیز حالتهای هوشی متفاوت باشد.

تعریف ساده از نوروساینس و علوم اعصاب
ا گر بخواهیم خیلی ساده علوم شناختی را تعریف نماییم بایستی بگویم که علوم شناختی به تمام پژوهشهای علمی در زمینه
مرتبط با ذهن و مغز گفته میشود و از جمله شاخهها و رشتههای میانرشتهای بوده که با سایر علوم از جمله انسانشناسی
زبانشناسی روانشناسی فلسفه و حتی علوم رایانه و هوش مصنوعی در ارتباط میباشد و در واقع این علم به بررسی این میپردازد
که نحوه تفکر و فعالیتهای ذهنی انسان به چه ترتیبی صورت میگیرد و فرایند آن چگونه است.
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در ابتدا پژوهشگرانی که در این زمینه مشغول به فعالیت بودند تالش میکردند تا بتوانند نحوه تفکر و طرز تفکر انسان را به گونهای
تقسیم بندی و به اجزای کوچکتری مبدل نمایند و قوانین مشخصی را برای بررسی از هرکدام از آنها تدوین نمایند چرا که
اعتقاد داشتند که تفکرات مختلف ناشی از آرایشهای متفاوت قسمتهای مختلف مغزی انسان میباشد که هرکدام از آنها به
قسمتهای کوچکتری تقسیم میشوند و در اتصاالتی با سایر اعضا قرار دارند.
مطالعه در حوزۀ علوم شناختی و نوروساینس میتواند توسط استفاده از دستگاههایی مانند نوروفیدبک که از دستگاه
الکترونسفالوگرافی استفاده میکنند متکی باشد که این بررسیها میتواند بر روی ذهن و مغز افراد سالم و همچنین بررسی ذهن و
مغز افراد ناتوان و کسانی که دچار آسیب مغزی شدهاند بپردازد.
به گفته انجمن نوروساینس ( ،)SfNسه هدف اصلی علوم اعصاب عبارتند از:
1 -1درک مغز انسان و نحوه عملکرد آ.
2 -2درک و توصیف چگونگی توسعه سیستم عصبی مرکزی ( ،)CNSرشد کردن و حفاظت از آن
3 -3تجزیهوتحلیل و درک بیماریهای عصبی و روانی و کشف روشهای پیشگیری یا درمان آنها

روانشناسی شناختی

1

روانشناسی شناختی مکتبی است که به بررسی فرایندهای درونی ذهن از قبیل حل مسئله ،حافظه ،ادرا ک ،شناخت ،زبان و
تصمیمگیری میپردازد .موضوعاتی ازاین قبیل که انسان چگونه و با چه ساختاری به درک ،تشخیص و حل مسئله میپردازد
و اینکه ذهن چگونه اطالعات دریافتی از حواس (مانند بینایی یا شنوایی) را درک میکند و یا اینکه حافظه انسان چگونه عمل
میکند و چه ساختاری دارد؛ از عمده مسائل قابلتوجه دانشمندان این رشته میباشد .محققان روانشناسی شناختی به
ذهن همچون دستگاه پردازشگر اطالعات مینگرند و رویکرد آنان به مطالعه مغز و ذهن برپایه تشابه عملکرد مغز با رایانه است.
روانشناسی شناختی از دو جنبه با مکاتب روانشناسی قبلی تفاوت اساسی دارد:
1 -1برخالف مکاتب روانشناسی کالسیک از قبیل روانشناسی فرویدی ،از روش تحقیق علمی و بررسی موارد قابل مشاهده
استفاده میکند و روشهایی چون دروننگری را به کار نمیبرد.
1-  cognitive psychology
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2 -2برخالف روانشناسی رفتارگرا ،فرایندها و پدیدههای ذهنی ،چون باور ،خواست و انگیزش را مهم دانسته ،مورد مطالعه قرار
میدهد.
از زیر مجموعههای روانشناسی شناختی میتوان رشتههای نوروسایکولوژی ،روانشناسی بالینی ،روانشناسی تربیتی،
روانشناسی قانونی ،روانشناسی سازمانی و صنعتی با گرایشهای شناختی را نام برد.

علم اعصابشناختی

1

این حوزه به بررسی مغز و فعالیتهای آن میپردازد .در حالیکه روانشناسی شناختی وقایع ذهنی را مستقل از فعالیت مغزی
بررسی میکند ،رویکرد علم اعصابشناختی بر این پایه استوار است که فعالیتهای ذهنی برخاسته از فعالیتهای مغزی است و
بدین ترتیب توضیح فرایندهای شناختی مستلزم گردآوری اطالعات دربارۀ مغز میباشد.
هدف علم اعصابشناختی فهم ماهیت و ساختار فعالیتهای ذهنی است .رویکرد این علم به ذهن رویکردی پردازشی است به
این معنی که فعالیتهای ذهنی بر اساس نحوه پردازش خرده سیستمهایی توضیح داده میشود که هریک مسئول انجام یک
فعالیت ذهنی بهخصوص ،مثل خواندن یک کلمه یا جمله ،بازشناسی بصری اشیا یا انسانها ،و یا حل مسائل ریاضی میباشند.
این خرده سیستمهای پردازشگر بر اساس الگوهای فعالیت مغزی و اطالعات ساختاری مغز تبیین میشوند .دانشمندان این رشته
از روشهای متنوعی برای مطالعه مغز استفاده میکنند ،از قبیل بررسی تأثیر داروها و مواد شیمیایی روی مغز (نوروفارما کولوژی)،
ثبت نوارهای مغزی  ( ،)ERP,EEGثبت تحریک سلولی ،تحریک مستقیم مغز حین عمل جراحی ،مداخله غیر مستقیم در عملکرد
مغز ( )TMSو تصویربرداری پیشرفته با استفاده از ابزارهایی مانند  fMRIو PETو MEG.
این رشته که در دهه  ۱۹۹۰به پیشرفتهای قابلتوجهی دست یافت همچنان به رشد خود ادامه میدهد و عالوه بر بررسی مسائل
کلی شناختی مانند حافظه ،توجه  ،هشیاری ،یادگیری و غیره ،دارای زیرشاخههای متعددی شده است که از جمله میتوان
به حوزههای بینرشتهای عصبشناسی روانپزشکی ،عصبشناسی زبانشناسی ،عصبشناسی علوماجتماعی ،عصبشناسی
اقتصاد ،عصبشناسی بازاریابی ،عصبشناسی زیباییشناسی ،عصبشناسی الهیات اشاره کرد.

1-  cognitive neuroscience
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زبانشناسی شناختی
در زبانشناسی شناختی زبان همچون یک جزء اساسی شناخت انسان ،کارکردی شناختی تلقی میگردد .از این منظر زبان هم
محصول تفکر است و هم وسیلۀ تفکر .زبانشناسی شناختی از ساختار ظاهری زبان فراتر رفته ،و به بررسی عملیات بنیادی بسیار
پیچیدهتری میپردازد که موجد دستور زبان ،مفهوم سازی ،سخن گفتن و تفکر است .رویکرد نظری این حوزه بر پایۀ مشاهدات
تجربی و آزمایشهای علمی روانشناسی و علم اعصاب استوار است و هدف آن فهم چگونگی بازنمایی اطالعات زبانی در ذهن،
چگونگی یادگیری زبان ،چگونگی درک و استفاده از آن و چگونگی  ارتباط اجزای سازنده شناخت است .برخی از زیر شاخههای
اختصاصی زبانشناسی شناختی عبارتند از معناشناسی واژگانی ،رویکرد شناختی به دستور زبان و استعارههای شناختی.

فلسفۀ ذهن

1

فلسفۀ ذهن شاخهای از فلسفه است که به مطالعه ماهیت ذهن ،فعالیتهای ذهن ،خصوصیات ذهن ،هشیاری و رابطۀ آنها
با بدن مادی میپردازد .نقش فلسفه در علوم شناختی فراتر از نقشی است که فلسفه در علوم دیگر دارد .فلسفه ،در حوزههای
مختلف معرفت بشری با پرسش سؤاالت اساسی و تهیه پاسخ آنها علوم مختلف را پایهریزی میکند ،بهطوری که پس از شکلگیری
دانشی که قادر به پاسخگویی به آن سؤاالت باشد ،یک قدم از آن حوزه عقب مینشیند .اما فلسفۀ ذهن در علوم شناختی
نقشی فراتر از پایهریزی این علم از طریق پرسشهای اساسی دارد .بسیاری از رویکردهای بنیادی که ا کنون در علوم شناختی
نقش محوری دارند محصول نظریهپردازی منطقدانان و فالسفه میباشند .البته ،فالسفه ذهن نیز به نوبه خود از پیشرفت علوم
شناختی برای پیشبرد نظریههای خود بهرهبرداری میکنند .بدین ترتیب فلسفۀ ذهن نهتنها در پایهریزی علوم شناختی نقش
بسزایی داشته ،بلکه بهعنوان یک جزء اصلی تشکیلدهندۀ علوم شناختی ،با سایر علوم تشکیلدهندۀ این حوزه رابطۀ متقابل
و پویایی دارد.

حوزههای کاربردی علوم شناختی
بیتردید از آنجا که حیات انسان و جامعه وابسته به کارکردهای مغزی اوست ،شناخت ما از مغز و ذهن میتواند تأثیر به سزایی بر
همه ابعاد حیات انسان داشته باشد .در این میان هوش مصنوعی و ساخت رایانههایی که بتواند وظایف انسان را انجام دهند،
1-  philosophy of mind

